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I. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov  

od 1. 9. 2020 do 30.9. 2020 

 

1. Školská dochádzka je povinná.  

 

2. Dňa 2. 9. 2020 žiaci prichádzajú do školy v rúškach a podpísaným Zdravotným 

dotazníkom (Príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (Príloha 2) v čase: 

7.30 h  do 7.50 h žiaci prvých ročníkov 

7.50 h do 8.10 h žiaci 2. až 3. ročníka 

8.10 h do 8.30 h žiaci 4. až 5. ročníka 

 

Vo vestibule hlavného vchodu do školy ich bude čakať triedny učiteľ, ktorému žiak 

odovzdá podpísaný Zdravotný dotazník a  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

Bez týchto dokumentov nemôže žiak vstúpiť do budovy školy. 

Dotazník a Vyhlásenie môže vypísať pred školou zákonný zástupca alebo plnoletý 

žiak. 

Slávnostné otvorenie školského roku bude v triedach o 8.30 h, následne budú prebiehať 

triednické hodiny.  

Obedy sa pre žiakov budú 2.9.2020 vydávať od 11.15 h. 

3. Vyučovanie sa začne 3.9.2020 podľa náhradného rozvrhu, ktorý bude stanovený na  

5 vyučovacích hodín. Žiaci budú prichádzať do školy v čase 6:45 h do 7:45 h podľa 

nasledovného harmonogramu: 

6:40 h – 6:55 h žiaci, ktorí majú 0. vyučovaciu hodinu 

6:55 h – 7:20 h žiaci 1. a 2. ročníka 

7:20 h – 7:45 h žiaci 3. až 5. ročníka 

 

4. Žiak príde v určenom čase do školy v rúšku, vstúpi do vestibulu  školy a vydezinfikuje 

si ruky na  bezdotykovom dávkovači dezinfekcie. Absolvuje „ranný filter“ a bude mu 

odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom.  

 

5. Žiak povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane 

svojej triedy (do 15.9.2020).  

 

6. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači 

a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša. 

 

7. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný 

štít všade vo vnútorných priestoroch školy. 

 



 

8. V miestnosti, v ktorej sa zdržiava je skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

 

9. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne. Dezinfekcia 

dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, bude vykonávaná minimálne trikrát denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých 

sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy 

nachádzajú.   

 

10. Všetci zamestnanci školy pred prvým vstupom do zamestnania odovzdajú Zdravotný 

dotazník (príloha č.3). Po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni predloží 

Zdravotný dotazník pred opätovným nástupom do zamestnania (príloha č.4). Povinne 

nosia rúško vo všetkých priestoroch školy. 

 

11. Cudzie osoby môžu vstúpiť do priestorov školy iba v rúšku, vydenzifikujú si ruky, 

zapíšu sa do Knihy návštev a vyplnia Dotazník o bezinfekčnosti (príloha č.5). 

 

12. Do 30. 9. 2020 nepovoľujem krúžkovú ani inú popoludňajšiu záujmová činnosť 

v priestoroch školy. Zastavujú sa prenájmy priestorov školy a telocviční do konca 

septembra.  

 

 

II. Ubytovanie v školskom internáte od 1.9.2020 do 30.9.2020 

 

1. Žiaci prichádzajú na školský internát 1.9.2020 v rúškach a podpísaným Zdravotným 

dotazníkom (Príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (Príloha 2) v čase od 17.00 h 

do 21.00 h.  

 

2. Pri vstupe do vestibulu školského internátu si vydezinfikujú ruky. 

 

3. Vo vestibule ŠI bude čakať vychovávateľka, ktorej žiak odovzdá podpísaný 

Zdravotný dotazník a  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

Bez týchto dokumentov nemôže žiak vstúpiť do priestorov školského internátu. 

4. Dotazník a Vyhlásenie môže vypísať pred školským internátom zákonný zástupca 

alebo plnoletý žiak. 

 

5. Žiak povinne nosí rúško všade v spoločných priestoroch internátu.  

 

6. Vychovávateľ školského internátu nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných 

priestoroch školského internátu. 

 



7. Zákonný zástupca / plnoletý žiak zabezpečí na každý deň pre žiaka 2 rúška 

a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň. 

 

8. Zakazujem ubytovaným žiakom využívať posilňovňu a telocvičňu. 

 

 

 

III. Stravovanie v školskej jedálni od 2.9.2020 do 30.9.2020 
 

1. Raňajky pre žiakov ubytovaných na ŠI sa budú vydávať v čase od 6:45 h do 7:45 h. 

Večera v čase od 17:45 h do 18:30 h. 

 

2. Obed sa bude vydávať v čase od 11:15 h do 12:30 h podľa osobitného organizačného 

zabezpečenia. 

 

3. Žiak prichádza do školskej jedálne s rúškom. Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý 

umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje 

ruky dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom.  

 

4. Rúško si žiak odloží pri svojom stole.  

 

5. Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbor. 

 

6. Do jedálne budú žiaci vstupovať podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa, ktorý 

zodpovedá za bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín podľa 

harmonogramu. 

 

IV. Výchovno - vzdelávací proces od 2. 9. 2020 do 30.9.2020 

 

1. Telesná výchova nebude prebiehať v telocvični, ani v posilňovni, ale výlučne 

v školskom areáli.  

 

2. Učitelia môžu v prípade priaznivého počasia a možností vyučovacieho predmetu 

realizovať výučbu so žiakmi v exteriéroch školského areálu. 

 

3. Žiaci sa počas prestávky zdržiavajú vo svojej triede alebo v areály školy. Nevytvárajú 

veľké skupiny na chodbách! 

 

4. Návšteva WC nesmie byť hromadná, žiaci toaletu používajú priebežne. 

 

5. Vyučujúci zodpovedá za časté vetranie v triedach, chodbách a dodržiavanie nosenia 

rúšok.  

 

 



 

V. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak: 

 

1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni „Zdravotný dotazník“ a „Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti“ o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy 

vpustiť, 

 

2. rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 

známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná 

vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích 

ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, 

 

3. berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne telefonicky kontaktujú  pediatra 

a konajú podľa jeho pokynov. Výsledok oznámi zákonný zástupca/plnoletý žiak  

mailom triednemu učiteľovi,   

 

4. zabezpečí každý deň pre žiaka 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky 

v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň, 

 

5. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk), 

 

 

6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 

v tomto dokumente, 

 

7. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou, 

 

8. riadi sa manuálom opatrení (SEMAFOR) vydaných ministerstvom  

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ . 

  

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/


Príloha č.1 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo 
plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo 

školského internátu 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu/plnoletého 

žiaka: 

 

Meno žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 
2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby 
školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre žiakov v  procese vzdelávania 
a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca žiaka resp. plnoletý žiak: 

Vyhlasujem, že moje dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 

republiky: 

Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som vycestoval/a v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 

republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia1 od 17. 8. do 31. 8. 2020: 

Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia od 17. 8. do 1. 9. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 

zdravotný stav žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je žiak 

v častom kontakte do 16.9.2020. 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, 

bolesti hlavy) u žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, ste povinný 

bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho 

odporúčaní a žiak nenavštevuje školu do doby určenej príslušným lekárom. 

Ďalej vyhlasujem, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia 

– „červených krajín“ zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, 

jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli 

v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 

COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami) 2. 

Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

                                                           
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 



 

Príloha č.2 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak/ja .........................................................................,  

bytom v  ..............................................................................................,  

neprejavuje/m príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo 

triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, 

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý 

kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny 

úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 

deti a dorast menovanému žiakovi/mne nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by žiak/ja, jeho/moji rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním/so 

mnou žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku 

s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) 

3. 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu/plnoletého žiaka: 

 

Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

                                                           
3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 
 
 
 
 
 

 



Príloha 3 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania 
po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 
zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa 
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa u neho 
vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa - či má 
na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN, alebo na základe konzultácie so 
všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 
zamestnancom) je postup rovnaký. 

 

Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

 

 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 

koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  

  



Príloha 4 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy 
a školského zariadenia 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa zamestnanca:  

Telefón:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-
CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre 
zamestnanca v pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Vyhlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že som sa zúčastnil hromadného podujatia4 od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať Váš 
zdravotný stav zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými 
ste v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, 
bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný 
bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle jeho 
odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil 
karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia z „červených krajín,“ zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja, moji rodičia alebo iné osoby, 
ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  5 

Podpis zamestnanca:  

 

 

 

                                                           
4 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
5 zamestnanci v úzkom kontakte s podozrivými resp. nakazenými osobami s COVID-19, teda tzv. pracovníci  ”prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú 

len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 



Príloha č.5 

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre osobu vstupujúcu do školy  

 

Vyhlasujem, že ja: 

meno a priezvisko  .........................................................................,  

bytom v  .........................................................................................,  

telefónne číslo: ................................................................................  

neprejavujem príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo 

triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, 

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý 

kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny 

úrad verejného zdravotníctva ani všeobecný lekár mi nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by som ja  alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré 

ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal 

pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

V posledných dvoch týždňoch som bol mimo Slovenskej republiky? 

 ÁNO, štát ............................................................................... 

 NIE 

Dňa .........................             ........................................... 

         podpis  
 

 

 

Vyhlásenie vypĺňa osoba vstupujúca do školy a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 

koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  


